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Lokalt samarbete vid lansering av ny bröllopskollektion 
 
Idag lanserar Ewie of Scandinavia den nya kollektionen med brudklänningar för 2010 på 
www.ewie.se. Lanseringen är resultatet av ett lokalt samarbete mellan Ewie of Scandinavia 
(Karlskrona), Eriksberg Vilt & Natur AB (Karlshamn), ko-ko-no/Tokyo Spirit (Karlskrona) 
och Kreatiiva (Jämjö). 
 
- Jag har valt att jobba med ett team av lokala samarbetspartners för lanseringen av kollektionen, 
dels för att uppnå den rätta känslan men även för att värna om den kreativa företagsanda som 
finns här, berättar Carina Thaung, VD och designer för Ewie of Skandinavien. Inspirationen till 
den nya kollektionen kommer från det svenska landskapet. Naturen har en så vacker enkelhet, 
speciellt här i Blekinge, som är svår att motstå, fortsätter Carina.  
 
Brudklänningarna är fotograferade hos Eriksberg, 10 km utanför Karlshamn. Här finns en 
underbar miljö med rätt balans mellan naturen och herrgårdsmiljön. 
- Byggnader från 5 århundraden som kan motsvara alla typer av arrangemang för stora och små 
sällskap gör Eriksberg till den perfekta festplatsen, säger Per-Arne Olsson, VD på Eriksberg 
 
Flera av smyckena på modellerna är designade i Karlskrona av Katarina Cornelius som under sitt 
varumärke ko-ko-no säljer sina Japaninspirerade smycken runtom i Norden sedan 5 år. 
- Det är fantastiskt roligt att ha fått en lokal samarbetspartner som inte bara generöst erbjuder 
ett gott samarbete utan också gör väldigt vackra och unika klänningar, säger Katarina Cornelius. 
Jag hoppas att vårt samarbete får möjlighet att utvecklas över tid och att Carina erhåller fortsatt 
framgång med sin spännande verksamhet. 
 
Fotografierna är tagna av Kreatiiva, som är baserade i Jämjö och drivs av fotograferna Ola 
Johansson och Emma Lind. Verksamheten är primärt inriktad mot marknadsförande 
fotografering. 
- Det har varit jätteintressant att få följa Carinas verksamhet från start. Carina är fantastiskt 
driftig och kul att samarbeta med och det har varit väldigt roligt att få fotografera hennes vackra 
kollektion, säger Ola Johansson. 
 
Kollektionen med brudklänningar marknadsförs och säljs via återförsäljare runt om i Sverige. 
 



För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carina Thaung, VD och designer  
Ewie of Scandinavia 
Telefon: 0763-697070 
Mail: carina@ewie.se 
 
Om Ewie of Scandinavia 
Ewie of Scandinavia grundades 2008 med huvudkontoret i natursköna Blekinge. Designen 
kännetecknas av flexibilitet och stilrenhet med exklusiva detaljer. Kollektionen sys i Europa 
under rättvisa förhållanden och säljs via någon av de 8 återförsäljarna runt om i Sverige. För mer 
information se www.ewie.se. 
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